2008 - rok oslav 660. výročí od první písemné zmínky o městě Jílovém

ZÁŘÍ 2008

ČTVRTEK 4. 9. z 17 hod. z velký sál JZ

KRAJINY DOMOVA
Vernisáž k výstavě obrazů Pavla Poličanského. Zpěvem doprovodí operní pěvkyně Ema Hubáčková
(rodačka z Děčína) a hudbou klavírní virtuos prof.Vladimír Župan.Výstava pak potrvá do 17. září.
VSTUP: volný

NEDĚLE 7. 9. z 8-12 hod. z velký sál JZ

SBĚRATELSKÁ BURZA
Poprvé se v Jílovském zámku sejdou sběratelé drobných starožitností, pohlednici, mincí apod.
Nemusíte být zrovna sběratel, můžete se přijít jen podívat. Stoly je třeba zamluvit dopředu
na čísle 412 557 738. Zápisné pro aktivní účastníky burzy: 10,- Kč za stůl.
VSTUP: zdarma děti - 5,- Kč dospělí

SOBOTA 13. 9. z 14-18 hod. z sraz u kostela

PODZIMNÍ VÝLET HISTORIÍ MĚSTA
Třetí a poslední společný výlet po historii města nás tentokrát zavede na Holý vrch. Sraz
u kostela, odkud vyrazíme po loukách a lesem ke kamenným polím a pak přímo na vrcholek.
Čeká nás nějaké to stoupání, ale také kouzelný pohled na naše město a několik pověstí z Holého vrchu.
NEDĚLE 14. 9. z 15 hod. z velký sál JZ

O PEJSKOVI A KOČIČCE
První pohádka letošní sezóny! Nenechte si ujít zpracování báječné knížky Josefa Čapka.
Pohádka v podání herců Docela velkého divadla Litvínov je vhodná pro děti od tří let.
VSTUP: 10,- Kč děti - 15,- Kč dospělí

18. - 21. 9. z areál JZ

JÍLOVSKÉ SLAVNOSTI
Podrobný program Jílovských slavností najdete na samostatném plakátu.
čt 18. 9.

pá 19. 9.

Slavnostní zahájení a koncert Jílovského
komorního sboru spolu s Ženským
pěveckým sborem z České Kamenice
Setkání sborů - poprvé se v Jílovém sejdou pěvecké
sbory, aby si společně zazpívaly. (Mimo jiné přijede
sbor Čech a Lech z Humpolce!)

PŘIPRAVUJEME
NA ŘÍJEN
4. 10. Duo Forte - taneček nejen pro seniory
12. 10. O zlaté rybce - pohádka
19. 10. Knihovník - divadelní kavárna
Městský úřad Jílové
Mírové náměstí 280
407 01 Jílové

VÝSTAVY

so 20. 9.

Ohlédnutí do dávných časů
(historický trh, dobová hudba a tanec, občerstvení,
divadlo, šermíři, ohňostroj atd.)
ne 21. 9. Kdo si hraje, nezlobí aneb Loučení s létem
(hudba, hry a soutěže pro děti, skákací hrad, opékání
buřtů, atrakce atd.)

Jílovský zámek v proměnách
času
(vstupní hala JZ - do konce měsíce)

Pavel Poličanský
Krajiny domova
(velký a krbový sál JZ - 4. - 17. 9.)

Děkujeme sponzorům a příznivcům: Lékárna Jílové - PharmDr. Milada Holpuchová, Drogerie a parfumerie - Zdena
Zábrodská, Tabák - Květa Patková, SCA Packaging Česká republika s. r. o., Týdeník Princip, AVON - Miluška
Horáková, Poštovní spořitelna, Truhlářství Pavel Šlesinger a SAMPA, prodej dárkového zboží - Jílové, Oriflame Lucie Maixnerová, Tomáš Straka.

Místa předprodeje: knihovna, lékárna, trafika u koupaliště, MěÚ - Petra Nedvědová. Další informace
na tel. 412 557 738 nebo 602 194 585 nebo e-mail: kult@mujilove.cz, průvodci - tel. 412 557 743.

V CELÉ BUDOVĚ JÍLOVSKÉHO ZÁMKU PLATÍ ZÁKAZ KOUŘENÍ

